maandag 13 februari 2017

Verslag Algemene Leden Vergadering
TC Vollenhove
Aanwezig: Hennie Kuiper, Femmy van Bruggen, Marianne van Vulpen, Francine van Heerde,
Willy van der Haar, Rineke Verstijnen, Liza Hansson, Selma Harsevoort, Michel Oosterhof, Hein
Noorbergen, Nancy van Doorn
1. Nancy heet all aanwezigen van harte welkom.
2. De agenda van deze avond heeft geen wijzigingen.
3. Notulen 2016 goedgekeurd en gaan dus zo de boeken in.
4. Terugblik, zie jaarverslag aan het eind van dit verslag.
5. Kascommissie, resultaat 2016 mooi! Komt mede voort uit resultaat kantine (o.a.
Steenwijkerlandtoernooi), winterabonnement en aantal achterstallige contributiegelden.
Verder heeft het bestuur besloten geen clubblad meer uit te geven. Adverteerders staan op
de site. En helaas in 2016 weinig tot geen tenniskids en dus ook geen inkomsten/uitgaven.
6. Kascommissie is eerder bij elkaar geweest en heeft de cijfers akkoord bevonden. Ronny
Bussman en Liza Hansson (Femmy van Bruggen reserve) kascommissie 2017.
7. Vacature binnen het bestuur. Wim van Veen heeft ons in 2016 verlaten vanwege verhuizing
naar Nijeveen. Het bestuur is daarom op zoek naar een nieuwe secretaris.
Geïnteresseerden kunnen voor meer informatie terecht bij één van de overige
bestuursleden.
8. Rondje langs de commissies:
1. Groenonderhoud: tuin, terras etc. Wordt regelmatig onderhouden. Uiteraard zullen de
dames voor de Sjeng Clinic op 25-03-2017 nog wat onderhoud plegen. Nancy zal de
gemeente vragen de groenstrook langs de sloot niet te vergeten.
2. Banen/clubhuis: ook deze commissie loopt zoals al jaren gestaag door. Indien nodig
wordt er actie ondernomen. Door de komende verhuizing van Ton van Wijk gaat Hein
op zoek naar een vervanger.
3. Sponsorcommissie: niemand aanwezig.
9. Clinic met en door Sjeng Schalken op zaterdag 25 maart 2017. Door een subsidie van Vitaal
Land Veno is het mogelijk gemaakt om Sjeng bij TCV uit te nodigen. Op zaterdagmiddag zal
hij aan tennissers, geïnteresseerden, wel of niet lid van TCV een clinic komen geven en
aansluitend een demowedstrijd geven ism ons herenteam 35+.
10. Rondvraag. Het bestuur is op zoek naar ideeën voor het werven van nieuwe leden. Heb je
een idee? Neem dan contact op met één van de bestuursleden of mail naar
info@tcvollenhove.nl
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Jaarverslag 2016
Bestuurssamenstelling
De bestuurssamenstelling ziet er als volgt uit:
Voorzitter
Nancy van Doorn
Secretaris
vacature
Penningmeester
Michel Oosterhoff
Leden
Hein Noorbergen
Selma Harsevoort
Activiteiten
De volgende activiteiten hebben in 2016 plaatsgevonden:
•
Steenwijkerland toernooi in Vollenhove;
•
4e ABC Toernooi;
•
Voor- en najaarscompetitie jeugd en senioren.
Doordat we nog steeds een daling hebben in leden is het op dit moment lastig om een activiteit
te organiseren.
De activiteiten van TCV kunt u volgen via de eigen website www.tcvollenhove.nl, via onze eigen
Facebook-pagina en de Nieuwsbode.
Gehouden ledenvergadering
In maart 2016 werd de jaarlijkse ledenvergadering gehouden.
Vergaderingen/ bijeenkomsten.
Door het bestuur werd in het afgelopen verenigingsjaar 9 maal vergaderd.
Overige activiteiten /contacten
De overkapping is meerdere malen besproken binnen het bestuur en met een aantal klussers.
Het plan is klaar, materialen besteld. Wanneer het weer beter wordt start Hein met een aantal
vrijwilligers aan de bouw van de overkapping (over de volle breedte van de kantine).
In het najaar 2015 is het winterabonnement opgezet. In o.a. Zwartsluis is geen mogelijkheid
meer om binnen te tennissen. Daardoor is het idee ontstaan om een speciaal abonnement op te
zetten voor tennissers die binnen hun eigen tennisvereniging in de winter niet terecht kunnen.
Uiteraard met de mogelijkheid om het abonnement om te zetten naar een lidmaatschap voor het
gehele jaar. Dit zullen we in 2017 zeker voortzetten en nog meer aandacht naar buiten te geven.
Het bestuur heeft het afgelopen jaar contact gehad met Vitaal Land Veno. Wij hebben een plan
mogen indienen die goedgekeurd is door Vitaal. In maart dit jaar mogen we een Clinic
organiseren met als ‘special quest’ Sjeng Schalken. Deze clinic is uiteraard ook bedoelt om
nieuwe leden te werven. Vandaar ook gratis deelname voor iedereen.
De vereniging telde begin van het jaar 62 leden en 1 ondersteunend lid.
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